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 چكيده
در فقه سياسي شيعه موافقان و مخالفاني دارد كه  "واليت شورايي" ي  هنظري

اند. در اين      هر دو طيف ادعاي خود را بر داليل عقلي، عقاليي و نقلي محكم كرده
نيازمندي ميان، موافقان واليت شورايي از رهگذر تحليل اقوال برخي از علما در 

كه   برند؛ در حالي  به شورا در افتا و قضاوت، بحث شوراي رهبري را پيش مي
كنند. دين مبين        ميها اقامه      مخالفان، به اين اقوال پاسخ داده و داليلي نيز بر رد آن

توان   اسالم هرچند بر شورا و مشورت تأكيد بليغ دارد، لكن اين تأكيدها را نمي
واليت شورايي دانست. پژوهش حاضر با تفكيك مفاهيم  ي  هدليل بر شيو

ها در روايات و      اصطالحي: شوري، فتوي، قضاوت و حكم؛ و تبيين تركيب آن
واليت شورايي را طرح و بررسي كرده  ي  ههاي ايد  ها و ريشه  نظرات فقها، بستر

رهبري  دهد امكان شورا در افتا، قضاوت و       مياست. اين بررسي نشان 
علماست؛ لكن وجود قراين و نظراتي  ي  ههايي متفاوت از سنت و انديش  برداشت

سازد. اين   مشهور در مقابل، چنين فهمي را از سيره و نقل مردد و ملغي مي
دهد كه آيا        ميتحليلي به اين پرسش پاسخ  -پژوهش با استفاده از روشي توصيفي

يت شورايي رهبري نمود؟ پاسخ اين پژوهش به سوال با وال توان يك جامعه را       مي
 فوق، منفي است.

 كليدي: هاي  واژه
شوري، واليت، واليت شورايي، اجتهاد شورايي، قضاوت شورايي، حكومت 

 شورايي.
                                                      

 علميه قم و دانشيار جامعه المصطفي(ص)ي   هاستاد سطوح عالي حوز ∗
)Sekhavati88@gmail.com(. 

 قم و كارشناسي ارشد كالم دارالحديثي   هعلميي   هاستاد حوز ∗∗
)Sekhavati.abas@gmail.com.( 
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 مقدمه
اگرچه شورا يك بحث اجتماعي است و در مواردي وجودش ضرورت دارد، 
اما اطالق اين معني در برخي از امور كالن، نظير: مسائل قضايي، افتا، حكم و 

 رهبري محل بحث و نظر است. 
هاي   از جمله مواردي است كه تحليل "واليت شورايي"ي   هدر اين ميان مسأل
اي از اين جنجال به   كشد. شايد بخش عمده  سوي خود مي  عقلي و نقلي را به

سو لفظ واليت در مسائل فقهي و   تركيب خاص اين عبارت بازگردد. از يك
ديگر عدم دسترسي   كار رفته؛ و از سوي  مفهوم وجود آن در فرد به  كالمي شيعه به

اطالق اين واليت به بيش از فرد را فراهم ي   هبه معصوم در دوران غيبت، زمين
 ده است.كر

خود داليلي ي   هموافقين و مخالفين واليت شورايي، هركدام براي دفاع از عقيد
ورزند؛ مستمسك ايشان   عقاليي و عقلي ارائه كرده و بر مستنداتي از نقل تكيه مي

وجود از        است. بااين "شور"ي   هاين منقوالت، الفاظ و كلماتي از خانوادي   هدر ارائ
تنها در روايات، بلكه در كالم علما        نه "مشورت"و  "شور"فاظي چون جاكه ال       آن

اي   تواند بيراهه  نيز بر معاني مختلفي بار شده است، تطبيق نادرست اين معني مي
 براي دورشدن از مقصود كالم شود.

ترين روش براي حل اين اختالف، كشف و بازگشت به   هرحال اساسي       به
 . محل افتراق است

 هاي طرح واليت شورايي است.  ها و بستر  دنبال يافتن زمينه       اين نوشتار به
بايد مشخص شود كدام برداشت از آيات و روايات مربوط به شور و مشورت، يا 
كدام سخن از بزرگان دين، منجر به طرح واليت شورايي در زمان غيبت 

كه   تر آن  هست يا خير؟ و مهم شود؟ آيا اين برداشت مطابق معناي مقصود       مي
رهبري ي   هاند، آيا قابل تعميم به عرص       اگر اين ادله ناظر بر مبحث فتوا يا قضاوت

آيا داليل عقلي و «و حكومت نيز هستند؟ سوال اصلي مقاله نيز اين است كه: 
 »در نظام اسالمي حمايت خواهند نمود يا خير؟ "رهبري شورايي"نقلي از 

مقاله اين است كه با توجه به برخي روايات موجود در اين زمينه و نيز ي   هفرضي
داليل عقلي و بناي عقال، رهبري شورايي در عمل ممكن نخواهد شد؛ هرچند عقالً 

 محال نيست.
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 . مفاهيم و كليات1
 . مفهوم شورا1-1

 معناي       است و در لغت به "شور"ي   هاز واژ -و واژگاني از اين دست  -شورا 
شار العسل شوراً يعني استخرجه من الوقبه و اجتناه؛ يعني «باشد.        مي "آوردن       بيرون"

. برخي ديگر از الموارد، حرف ش)       (اقربعسل را از ميان شكاف سنگ بيرون آورد 
معناي گرفتن نظر ديگران قبل از عمل        در لغت به "شورا"اند        ارباب لغت گفته

اين واژه از مشاوره گرفته «نويسد:        مي. طريحي )499ت): -، (ال1لمعجم الوسيط، ج(ا است
شده و مشاوره عبارت است از تحقيق و بررسي در سخن و كالم تا حق روشن 

كه با غير خود        دهند، مگر اين       ميطور انفرادي انجام ن       شود؛ يعني هيچ كاري را به
چه گفته شد        . بر اساس آن)559: 2البحرين، ج       (مجمع» كنند آن مشورتي   هدربار

مفهوم        توانيم بگوييم كه شورا، مشورت، تشاور و مشاوره از يك ريشه به     مي
 .)233: 7العرب، ج       (لسانرجوع بعضي به بعض ديگرند ي   هواسط       استخراج نظريه به

كيل ناي ديگري نيز بروز داده و آن تشمعدر امور كالن اجتماعي  "شور"
شود. در      مجمعي است كه حرف نهايي و آخر از زبان اكثريت آن شورا بيان مي

شود      آور است كه از جماعت صادر مي       اين اصطالح، مقصود از شورا تصميم الزام
 .)7(الشاوي: اند        ناميده "الجماعه       شوري"و برخي آن را 

اسالمي در بعد قضاوت، فتوي و حتي ي   هجامعي   هچه امروزه در ادار       آن
معني دوم است.        به "شور"ي   هرهبري از سوي برخي انديشمندان مطرح شده، مسأل

يعني در زمان غيبت، رأي يك قاضي اعتبار ندارد؛ بلكه معتبر، حكم شوراي 
 قضات است. 

مرجع تقليد در شرايط غيبت حجت نيست، چنين گفته شود فتواي يك        هم
بلكه بايد به نظر جمعي و شوراي فتوا توجه نمود كه منتج از فتواي اكثريت 

اسالمي، يك شوراي رهبري تشكيل داد ي   هفقهاست. حتي الزم است براي جامع
چنان كه خواهد آمد، اين نظر در داليل        و هدايت جامعه را به آن شورا سپرد. آن

عبارتي، استناد اين ايده در        معني دوم است. به       به "شور"بر        و سخن علما مبتنينقلي 
رأي اكثريت  "شور"آيات و روايت نيازمند قرايني است كه نشان دهد مراد از 

اند، نيز   چه علما در مورد ضرورت تشريك و مشورت فقها ابراز داشته       است و آن
 ست.به اين معني بوده ا
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 . پيشينه و اهميت بحث2-1
چون واليت شورايي در        ويژه عناويني هم       اگرچه عنايت به مسائل حكومتي، به

نمايد، لكن بررسي   سابقه مي       كتب و آثار شيعي پيش از انقالب اسالمي ايران بي
فرد موشكافانه در ابواب فقهي، كاشف از توجه برخي از علما به واليت بيش از 

الي سخن بزرگان،        توان از البه     در مباحثي چون وصايت و قضاوت است. حتي مي
. در حقيقت )447-385: 1425(االراكي، داليل عقلي و نقلي در رد آن بيرون كشيد 

و بعد  )86: 1417(شيرازي، كامالً ساكت بوده  "واليت شورايي"متون شيعه در عنوان 
عنوان        ايران در بعضي از كتب فقهي، رهبري شورايي بهاز پيروزي انقالب اسالمي 

. )126: 1417(شيرازي، تنها شكل حكومت اسالمي در عصر غيبت معرفي شده است 
اما اين نظر در اقليت مانده و حتي اظهارات برخي از حاميان آن، صريح در 

اين دست معموالً  هرحال، آثاري از       . به)37: 2(منتظري، جبازگشت از اين نظر است 
اكنون        كه هم       زبان عربي بوده و براي عموم مردم قابل استفاده نيست؛ درحالي       به

بر        كوشد عالوه     شبهاتي روزآمد در ميان مردم مطرح است. اين نوشتار مي
 ابي اين مسأله، پاسخي براي آن شبهات باشد.ي  هريش

 ها  ها و تفكيك  . خلط2
يا  "واليت شورايي"ي   هسازي مسأل  صد اصلي اين نوشته تنقيح و شفافمق

هاي   ها و زمينه  است. دستيابي به اين هدف جز با توجه به ريشه "شوراي رهبري"
 -در اين بخش  -ترتيب        اين       ايجاد اين باور و شهرت نسبي آن ممكن نيست. به

د قرار داده و عيار علمي آن را مورد برخي باورها و مشهورات را مورد دقت مجد
هاي   ها و استدالل  دهيم. در اين روش، پيشاپيش بسياري از پرسش  توجه قرار مي

يابي به مقصود را در        گيرد و دست  شوراي رهبري مورد سنجش و ارزيابي قرار مي
بات جا كه طرح واليت شورايي مرهون اث       دهد. از آن  دسترس مخاطب قرار مي

معناي شورا در افتا و در قضا نگاه كرده و سپس        شورا در افتا و قضا است، به
 پردازيم.  معناي شورا در واليت و سرپرستي جامعه مي       به

 . شوراي افتا1-2
اي دارد كه شهيد مطهري به   ريشه در ايده "شدن افتا       شورايي"ي   هطرح نظري

حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي(ره) نسبت داده است. شهيد مطهري در باب 
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 گويد:     هاي فقهي مي     لزوم مشورت
در دنياي امروز ديگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد؛ از «
اي دائماً        روي كاري ساخته نيست. علما و دانشمندان هررشته       تك

خود را در ي   هديگرند. محصول فكر و انديش       مشغول تبادل نظر با يك
دهند... اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا      نظر قرار مي       اختيار ساير اهل

عمل بپوشد، گذشته از ي   هطور كامل جام       شود و اصل تبادل نظر به
از اختالف فتواها از  شود، بسياري     ترقي و تكاملي كه در فقه پيدا مي

اي نيست؛ اگر مدعي هستيم كه فقه ما نيز يكي از      رود. چاره     بين مي
هايي كه در ساير علوم پيروي      علوم واقعي دنياست، بايد از اسلوب

شود، پيروي كنيم. اگر پيروي نكنيم، معنايش اين است كه از      مي
  .)65-63: 1341(طباطبايي و مطهري، » ترديف علوم خارج اس

 است:كردهفقاهت را چنين مطرحاهللا طالقاني نيز پيشنهاد شوراي     مرحوم آيت
شود كه شوراي فتوايي به رياست يك يا چند تن از      پيشنهاد مي«

علماي بزرگ و مورد قبول عامه، در يكي از مراكز علمي در هر ماه 
في و موضوعات روز، يا بار تشكيل شود و مسائل اختال       يا چند ماه يك

، در شوراي مزبور مطرح گردد و "حوادث واقعه"اصطالح روايت:        به
ها دعوت شود تا موارد ابتال و نظر      از مجتهدين اطراف و شهرستان

ي   هخود را با داليلي كه دارند ابراز دارند؛ ضمناً اين مسائل را در حوز
ي   هبحث گذارند؛ سپس نتيج       خود ضمن درس براي طالب بهي   هعلمي

آرا اعالم گردد. اين عمل، موافق نقلي است كه از حضرت صادق(ع) 
كرد و      جمع مي "منا"رسيده كه هر سال فقها و شاگردان خود را در 

 .)211-210(همان: » فرمود     ها مطرح مي     مسائلي را براي آن
اهللا سيدمرتضي        كالن آيتي   هددر اي "شورا در افتا و مرجعيت«"ي   همسأل

ايشان در ارتباط با حكومت و ي   هشيرازي نيز ملحوظ است. اگرچه اساس نظري
سياست (شوراي رهبري) مطرح شده، لكن ايشان از طريق تعارض نظر فقها در 

كند. او با   نظر شورا را اثبات مي       البلوي، لزوم پايبندي به       موضوعات عام
اسالمي در چنين اختالف آرايي ي   هكشيدن وجوه ممكنه در عملكرد جامع       پيش

معتقد است عمل به فتوي شخص در اين حيطه يا امكان ندارد؛ يا منجر به 
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كند   شود. وي سپس بر حكم عقل بر ترجيح نظر اكثر تكيه مي  ومرج مي       هرج
 .)300-283: 1417(شيرازي، 

حكومت اسالمي در ي   هشرايط ويژ       نجاني نيز با اشاره بهاهللا هاشمي رفس       آيت
 گويد:  داند و نه شخص. وي مي  عصر حاضر، مرجع زمان امروز را شورا مي

چون ما حكومت اسالمي نداشتيم و االن حكومت درست «
ما بايد حكومتي شود و مسائل حكومتي شكل ي   هكرديم... حوز

يد مرجعي در حوزه باشد و از نظر روشني در حوزه داشته باشد... با
من، آن مرجع، شوراي فتواست و نه شخص. در اين زمان هيچ 

مسائل فتوا بدهد. شوراي فتوايي كه ي   هتواند در هم     شخصي نمي
» هاي فراواني داشته باشد كه بتواند... نظر تخصصي اسالمي بدهد     كميته

 .)10:  8/5/83(جمهوري اسالمي، 

 مسأله . بررسي1-1-2

توان چنين استكشاف كرد كه نظر   با مراجعه به آراي اين انديشمندان نيز نمي
فرديِ مراجع عظام تقليد در زمان غيبت كبري و حتي در زمان كنوني كه مسائل 
فقهي بسيار گسترده و پيچيده شده است، از اعتبار افتاده باشد. ظاهراً نظر مرحوم 

ات عظام: حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي، آقا مصطفي خميني و نيز آي     حاج
گونه كه برخي      سيد عبدالهادي شيرازي، سيد احمد زنجاني و نيز شهيد مطهري آن

بر مرجعيت شورايي و يا شوراي مرجعيت نبود؛ بلكه  )1387(مرتضوي، كنند   فكر مي
اصل فقه و اجتهاد بوده است. تأكيد شهيد مطهري بر ي   هشدن حوز     بر تخصصي

نشيني      انديشي و پرهيز از گوشه     منظور تكامل در فقه نيز ناظر بر هم     به "تبادل نظر"
 -كند   چنان كه خود بيان مي     آن -فقها در موضوعات روز است؛ زيرا هدف او 

ن هاي علمي در اختيار ديگرا     قراردادن يافتهي   هوسيل     شدن اختالفات در فتواها به     كم
چنين شهيد مطهري به حاج      شود، نه اكثريت. هم     است كه با مشورت حاصل مي

شدن فقه تأكيد      دهد كه ايشان بر تخصصي  شيخ عبدالكريم حائري يزدي نسبت مي
 .)102تا:      (مطهري، بيفراوان داشت 

اس نيز احس (ع)امام صادقي   هسير       اين مهم در استناد مرحوم طالقاني به
ايشان ي   هشود، لكن تكي     مي "آراي   هنتيج"شود. اگرچه در كالم ايشان سخن از   مي

بر روش معصوم مشعر به طرح و شناخت موضوعات و مسائل جديد و پرهيز از 
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اين ي   هرسد هم  نظر مي       ماندگي از شرايط روز است، نه حجيت فتواي جمع. به       عقب
رود فقها به   نكته است كه امروزه بيش از هر زمان انتظار مي       سخنان گواه بر همين

شور بنشينند؛ ميان خودشان تقسيم كار كنند و ابواب مختلف فقه جعفري(ع) را 
شكل جدا و تخصصي ارائه نمايند. در اين ديدگاه احتماالً بتوان گفت اين        به

از اوست.  "اعلم زكات"و ديگري در باب  "صالت اعلم"شخص مجتهد در باب 
هيچ بزرگي از بزرگان شيعه        در هر صورت ادعاي گزافي نيست كه بگوييم به

اعتباري نظر فرد اعلم و افقه را نسبت داد. با اين توجيه كه مسلماً نظر        توان بي       مين
 جمع، اوفق به صواب از رأي يك فرد است.

كه        اين«گويد:   خميني كه مي يكي از نويسندگان از اين سخن شهيد مصطفي
رغم        خانه و با فكر تنهاي خود در مورد امور مهم فتوا دهيم، بهي   هبنشينيم گوش

، چنين »همه مسائل دشوار روز، مورد رضايت و پسند شرع مقدس نيست       اين
» شدت مخالف اجتهاد فردي بود       سيد مصطفي خميني به«كند كه      استنباط مي

اين برداشت را نموده  "فكر تنهاي خود". احتماالً ايشان از عبارت )1387(مرتضوي، 
 توان به آن نتيجه رسيد.   كه از اين جمله نمي       است؛ درحالي

معناي        نمودن شوراي فتوا به       چه مالك در موجه       اين اقوال، چناني   هبا هم
دست باشد، بايد پذيرفت كه تأكيد فقها بر        سخناني از اين "ت رأي اكثرحجي"

تقليد از اعلم و افقه، مانع از اين است كه بتوان تقليد از شورا را به ايشان نسبت 
است. يعني مقلد  "تقليد از فرد اعلم"ي   هاين تئوري، انكار نظريي   هداد. زيرا الزم

دست        اعلم زمانه است به -فرض        به -جعش را كه پيوسته بايد بكوشد تا رأي مر
رسد، روشن نيست      دست اين مقلد مي       چه از طريق شورا به       كه آن  آورد؛ حال آن

 كه باالخره نظر اعلم است يا خير!
شان بر اين باورند كه حتي        هاي عمليه       براي نمونه؛ برخي از بزرگان در رساله

كرده، هنوز از فقهاي زنده اعلم بداند، بايد بر      اگر مقلدي، ميتي را كه از او تقليد مي
تقليد او باقي بماند. اين حكم تا زماني ساري و جاري است كه اعلميت آن مرحوم 

اي   اهللا خامنه  . حضرت آيتاهللا بهجت)       ي آيت  (رساله عمليهنزد اين مقلد باقي باشد 
گذارد تا اگر همان      ه پس از امام به ايشان مراجعه نمودند را آزاد ميمقلديني ك

دانند، بر او باقي باشند يا از او برگردند و از ايشان   كرده را اعلم مي       مرجع رحلت
م، 2006اي،        (خامنهتقليد كنند. اين فتوا در تمام مسائل يا در بعضي فروع جاري است 

اي ديگر نيز تقليد از اعلم   ضل لنكراني و مكارم شيرازي و عده. آيات عظام فا)35م
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مراجعه از ميت به ي   هاند؛ هرچند از دنيا رفته باشد؛ لكن در طريق  را الزم شمرده
چه تقليد از اعلم، الزم و بر مكلف        اي دارند. بنابراين چنان  حي، هركدام نظر ويژه

دنبال يافتن اعلم باشد        پيوسته مكلف بايستي بهواجب يا احتياط واجب بوده است، 
 و از فرد افقه و اورع پيروي نمايد.

عنوان حكم عقل در ترجيح        چه سيدمرتضي شيرازي به       از اين منظر، آن
گيرد. او با رد وجوه مختلف   كند، مورد اشكال قرار مي  اكثريت بر فرد اقامه مي

كند پايبندي به رأي اكثريت فقها را   اد آرا، سعي ميعمل به فتواي فرد در تض
كه صغراي استدالل وي در نپذيرفتن حكم مجتهد        التزام عقلي معرفي كند؛ حال آن

: 1417(شيرازي، مشخص و معين از ميان مراجع، عدم وجوب پيروي از اعلم است 

دمه مورد مناقشه است كه مطابق با فتواي اكثريت مراجع، اين مق       . درصورتي)288
 و وجهي براي استدالل عقلي ندارد.

ترين   خبره ممكن است گفته شود اعلم زمان، شورايي است كه متشكل از
طريق اولي تبعيت از      مجتهدين زمان باشد؛ پس اگر تبعيت از اعلم واجب است به

نقض شود. لكن تحليل ماهيت چنين شورايي اين فرض را نيز   اين شورا واجب مي
، تطبيق بر فرد دارد. پس شوراي "ترين"عبارتي      كند. اساساً اعلميت و به  مي

كه هركدام از افراد اين      اين ها تنها يك فرض دارد؛ و آن"ترين"گردآمده از 
شوري در يك عرصه نسبت به ديگران اعلم است. پس حكم صادره از اين شورا 

اي در اين شورا   شود و اگر خبره  ادر مياي از فرد اعلم آن حيطه ص  در هر زمينه
اي بر شخص ديگري اعلم نباشد، صرفاً نقش مشاور      حضور دارد كه در هيچ زمينه

است. اگر در  "شورا"و  "مشورت"كند. اين همان تفكيك بين   را ايفا مي
اي خروجي اين شورا موافق رأي اكثريت و مخالف نظر اعلم باشد، بايد   زمينه

دانند، اين رأيِ صادره   ق با نظر علمايي كه تبعيت از اعلم را واجب ميگفت مطاب
لحاظ عقلي تبعيت از شورا      عبارتي، اگرچه به     از شورا قابل اتباع نخواهد بود. به

 غيرممكن نيست، لكن با وجود اعلم، پيروي از رأي اكثريت مرجوح است.
چه دستش به        داند چنان  مثال روشن اين مسأله آن است كه اگر مقلدي نمي

 نجاستي آلوده شد، آيا بايد دو بار با آب قليل بشويد تا پاك شود يا سه بار؟ در
كند مردد خواهد بود. چرا كه   معني حداكثر) دريافت مي       حكمي كه از شورا (به

كه در آن شورا حضور داشته، جزو  مشخص نيست شخص اعلم در باب طهارت
اقليت بوده يا رأيش با اكثريت تطابق كرده است. پس مكلف هنوز موظف است 
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معني مجمعي از علماي اعلم        تا حكم را از خود اعلم استفتا كند. اگر اين شورا به
دهد، يعني همان   اعلميت خود حكم ميي   هاست كه هركس در حيط

ب فقه؛ و مكلف مطمئن خواهد بود كه خروجي اين شوري نظر شدن ابوا       تخصصي
 اعلم است.

دليل        كند، هرچند به  اهللا هاشمي به آن اشاره مي       پس ضرورتي كه آيت
گسترش موضوعات فقهي گريزناپذير است، لكن سبب اثبات لزوم اتباع از رأي 

شدن ابواب فقهي        ر تخصصيمنظو       تواند با تشكيل شورا به  اكثريت نبوده و مي
است،  "عقل"عبارتي، اگر حاكم در درك و حل چنين ضرورتي        برطرف شود. به

كند؛ هرچند اين اعلم   پيوسته حكم به تبعيت از اعلم مي -كه بيان شد   چنان  آن -
هاي فراوان فتوي دهد. اين حكم عقل،   در بطن يك شورا و با استعانت از كميته

عالوه تأكيد        دليل خواهد گذاشت. به       چنان بي       تبعيت از رأي اكثريت را هم اولويت
شدن حوزه، مشعر به        ايشان بر وجود حكومت اسالمي در عصر حاضر و حكومتي

 وي در شوراي حكومت است كه در جاي خود بحث خواهد شد.ي   هانديش
ظر برخي از علماي بزرگ نيز در چه گذشت روشن شد كه اوالً ن       از آن

شدن ابواب فقه يا تشكيل شورا از طرف فقهاي هر عصر،        زمينه، تنها تخصصي       اين
ديگر بوده است. ثانياً تفكيك معني   شدن آراي آنان به هم       براي كمك به نزديك

مشورت و شورا، ناقض طريق اولويتي است كه حكم به وجوب تبعيت از شورا 
اي چون پيروي از اعلم، عقل،   دارد؛ زيرا با وجود مقدمه "رأي اكثريت"معني        هب

كند، بلكه در صورت   مستقل در حكم نبوده و پيشنهاد به تبعيت از اكثر نمي
 داند.  مغايرت آن با اعلم، نظر اكثر را مرجوح مي

 . مفهوم شوراي قضايي2-2
، و )206: 2(محقق حلي، شرايع، جشرايع        مقصود علمايي نظير: صاحبي   هدر ارائ

هستند؛ و  "تشريك در قضاوت"، كه موافق )60: 40، ج1362(نجفي، جواهر        صاحب
كه تشريك در قضا و رسيدگي  "فخرالمحققين"چنين عالمه حلي و فرزندش   هم

اند، نيز امر مشكل   قضايي توسط چند قاضي را پذيرفتهي   همشاركتي به يك پروند
اي برداشت كرد و به   توان چنين نكته  است. با مراجعه به نظر اين بزرگان نيز نمي

ايشان نسبت داد كه حكم قاضي در زمان غيبت كبري، اگر مستند به شوراي 
 اعتبار است.  قضاوت نباشد، بي
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الخالف في انه يجوز نصب قاضيين في البلد «فرمايد؛      جواهر مي       صاحب
. ايشان پس از نقل اجماع بر جواز قضاوت دو )59: 40، ج1362لنجفي، (ا» الواحد...

 دهد؛  قاضي در جهات، ازمنه و اماكن مختلف چنين ادامه مي
كه آيا تشريك مساعي دو قاضي در يك كار و از        اما در اين«

تر آن   يك جهت هم ممكن است يا خير؟ دو قول وجود دارد. قوي
گونه كه براي من نقل        آن -اين قول است كه بگوييم جايز است. 

گونه كه        موافق با مرحوم فاضل و فرزند ايشان است. همان -اند   كرده
در دو وصي يا دو وكيل بر يك مسله نيز جايز است. دليل اين مطلب 
هم اوالً اصل برائت است؛ و ثانياً به اين دليل است كه اين نوع 

ويژه بر اساس        براي حكم خواهد بود. به تر  تر و موثق  قضاوت مضبوط
ها مصادف با واقع        مكتب مصوبه كه تنها يكي از اين احكام و قضاوت

 خواهد بود.
توان گفت تشريك بين دو قاضي ممنوع است. و   بله؛ گاهي مي

آن در صورتي است كه هردوي آنان يك قاضي و هر كدام از آن 
تنها در        ساب آيند. اين شكل شركت نهح       دو، فقط نصف قاضي به

انواع واليات ممنوع است. حتي اين ي   هقضاوت، بلكه ظاهراً در كلي
بر        نوع شركت را در وكالت نيز بايد غير جايز دانست؛ زيرا دليلي

مشروعيت آن وجود ندارد. بنابراين، اصل عدم مشروعيت به قوت 
 .(همان) »خود باقي است

 جواهر       رسي بيان صاحب. بر1-2-2

جواهر(ره) نسبت        رسد كه بتوان شركت واقعي را به مرحوم صاحب       مينظر ن       به
معناست كه در تمام شئ واحد، مشاعاً يا با        اين       داد. مشاركت واقعي اصوالً به

بنابراين مشاركت در يك تر سهيم باشند.        شده، دو نفر يا بيش       درصدهاي تعيين
گونه كه شركت دو نفر در دو چيز يا از دو        چيز براي يك نفر فرض ندارد؛ همان

جا،        حساب نيايد. بلكه مراد از شركت در اين       تواند شركت واقعي به  حيث نيز مي
 ديگر است.  كردن آرا به هم       تنها تشريك مساعي و نزديك

جواهر هرچند كار را واحد فرض نموده،        دليل مرحوم صاحب       همين       ظاهراً به
هاي گوناگوني براي آن تصور كرده است. و اين مسأله   لكن، جنبه و يا حيثيت
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گونه امور بايد به اين نحو فرض        دقيقاً همان معامله با امور حسبيه است. يعني اين
رد، و به اصطالح فقهي، آن كارِ حسبه را حيازت شوند كه هركس زودتر اقدام ك

تنها از ديگران ساقط است، بلكه براي ديگران حق دخالت در آن امر باقي        نمود، نه
جواهر در امر قضاوت در ابتدا مشروعيت دخالت براي ديگران        ماند. صاحب  نمي

ن امر را به اين شكل كه تعارض احتمالي در اي       را نيز جايز دانسته؛ مگر آن
دارد كه هركس در انتها زودتر اعالن نمود، يا قضاوتش بيان شد، حكم او   برمي

گاه به قيد        نافذ خواهد بود. لكن اگر در آنِ واحد به هردو نفر مراجعه شود، آن
 ».القرعه لكل امر مشكل«؛ زيرا (همان)نمايد      قرعه مشكل را برطرف مي

ارض دليل بر آن است كه در واقع، مشاركتي در كار بنابراين وجود تع
اكنون در عمل        كه هم       اند. اما اين  نيست؛ بلكه هر كدام مستقالً و رأساً اقدام نموده

هايي را        حل       توان اين تعارض را از ميان برداشت، براي آن نيز راه     چگونه مي
رفته يك        هم       كه هر دو نفر روي       د. پس درصورتيبيني نموده كه ذكر گردي       پيش

دار گرديده باشد و        قاضي محسوب شوند و هركدام از آنان نصف قضاوت را عهده
صورت شركت واقعي        ديگر قضاوت آنان تكميل گردد، در اين       همي   هضميم       به

شركت در قضاوت را مردود دانسته، نافذ افتد؛ لكن ايشان اين فرض      اتفاق مي
اساس شركت واقعي در امر قضاوت نيز قابل تصور        . براين)61(همان: داند   نمي

 نيست.

 . مفهوم شورا در حكم و حكومت3-2
 چه در مورد معني اصطالحي شورا بيان شد، همراهي اين نكته       پس از آن

 رهبري است و حق مشاركت الزم است كه بحث حاضر، ناظر بر شورا در
معني واليت        معني استفاده از مشورت آنان نيست، بلكه به       ها به  افراد يا گروه

كه براي صدور يك حكم حكومتي   عبارتي، شورا در حكم يعني آن       هاست. به       آن
 در زمان غيبت كبري، بايد مجمعي از فقها و مراجع عظام تشكيل شود و فتواي
 همه يا اكثريت آنان در يك موضوع مورد ابتال در جامعه، حكم حكومتي تلقي

 شود!
ظاهراً تمركز برخي از انديشمندان بر مشروعيت شورا در افتا يا قضاوت، 

اي براي رسيدن به شورا در حكم و رهبري به اين معني است. اما قياس   مقدمه
نيز محل اشكال است. حتي واليت شورايي در فتوا يا قضاوت با حكومت شورايي 
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برخي از قائلين به حكومت شورايي نيز ميان شئون قضاوت و واليت تمايز 
چنين ميان واليت در فتوا و واليت در حكم،   . هم)98: تا، بي(شيرازياند   قائل

هايي وجود دارد. واليت فتوا، چه در عناوين اوليه و چه در عناوين ثانويه،   تفاوت
و قطعي است؛ ولي واليت حكم در موضوعات غير قضايي، مورد براي فقيه ثابت 
نظر است؛ گرچه اظهر، واليت فقيه بر حكم در موضوعات غير        ترديد و اختالف

. تفاوت ديگر ميان حكم و فتوا آن است )328: 1380(موسوي خلخالي، باشد   قضايي مي
بيش از يكي وجود ندارد و  تواند متعدد به تعداد مفتيان باشد؛ لكن حكم  كه فتوا مي

آن فتواي حاكم است و همه موظفند كه آن را تمكين كنند؛ حتي اگر مجتهد يا 
مرجع تقليد باشند. بنابراين اگر يك فقيه حكمي كرد، هيچ فقيه ديگري حق 

علما نيز حكايت از آن دارد كه ي   ه. سير)126: 1385(مصباح يزدي، نقض آن را ندارد 
دست يك فقيه برجسته بوده و پس از صدور حكم، ديگران        صدور حكم، تنها به
 اند.  كرده  با آن مخالفت نمي

توان تقسيم احكام به اوليه، ثانويه و احكام حكومتي را افزود.   بر اين تفاوت مي
ظاهراً عدم عنايت به جزئيات اين تفاوت سبب شده است كه برخي از فقها، 

(شهيدصدر، حجت بدانند  -يا در ذيل آن  -نويه احكام حكومتي را همان احكام ثا

تواند   منظر، تنها در مقام اكراه، اضطرار و يا عسر و حرج، فقيه مي       . از اين)332: 2ج
نام كه صدور        حكم صادر كند. برخالف نظر امام خميني و بسياري از فقهاي به

. در )170  : 20  ي نور، ج  (صحيفه   دانند  جهت مصلحت نيز جايز مي       حكم حكومتي را به
جز موارد منصوص يا عسر        كه اگر از باب احكام ثانويه باشد، بايد گفت به       صورتي

توان حكم صادر كرد. اين نظر حكايت از اختالف عميق حكم و فتوا   و حرج نمي
معتبر است؛ امور فردي ي   هدارد. در حقيقت، اعلميت به فقه يا افقهيت، در حوز

امور اجتماعي شرايط ديگري براي شخص رهبر مطرح است ي   هلكن در حوز
كه گفته شود قياس واليت شورايي در فتوا با        . مگر آن)253: ق1428، حائريالحسيني ال(

ي   هحكومت، از باب ارائه چنين قابليتي در رهبري است و اثبات آن مرهون ادل
رونمايي از تمايزات مفاهيم مشورت و  -كه گذشت   چنان -باشد. لكن   ديگر مي

شورا، حاكي از بعد نظر فقها نسبت به وجود چنين قابليتي در شوراي در افتا و 
ديگر، تفاوت فتوي و حكم مانع از انتقال چنين قابليتي در        قضاء بوده؛ و از سوي

 صورت اثبات است.
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 . شوراي رهبري3
ضاوت، طرح واليت شورايي در حكومت اسالمي، هاي افتا و ق  فارغ از زمينه

ترديد رهبر نظام اسالمي براي تجزيه        ريشه در استنباطات عقلي و نقلي نيز دارد. بي
گيري درست در كارِ خود نيازمند به شوراهاي متعدد        و تحليل صحيح و تصميم

(ع) كه پيامبر اعظم(ص) و امام عليي   هتخصصي است. اين مهم حتي در سير
(آلوسي، اند   نياز از شورا بوده       كه در روايات وارد شده، بي  چنان  دليل عصمت، آن       به

 شود.  نيز ديده مي )94: 4ج
محكيه در اصلِ ضرورت وجود ي   هضرورت عقاليي و سير       چه به       پس چنان

د، اثر و مقصود از رساندن به رهبري ترديدي وجود ندار       شورا در جهت ياري
تشكيل اين شورا چيست؟ آيا رهبري پس از استماعِ سخن متخصصان، ملزم به 

گيري و پيروي از اكثريت شوراست؛ يا چنين الزامي در ميان نيست؟ در        رأي
 زمينه دو قول وجود دارد:       اين

 قائالن به الزام تبعيت از شوراي   ه. نظري1-3
 و«دهند آيات        ميدليلي كه موافقان حكومت شورايي از قرآن ارائه 

هِم و اَقاموا الصلوةَ و اَمرُهرَبو«و  )38: ي(شور» م شورا بينهمالذين استَجابوا ل 
است كه مطابق با آن  )159عمران:        (آل» شاوِرهم في االمر فاذا عزَمت فَتَوكَّل علي اللَّه

 شود       مشورت در امور عامه و غير آن، بر پيامبر واجب مي تشكيل شورا و
 .)17ق: 1417(شيرازي، 

اند، ديدگاه        كه براي شورا در حكومت ديني نقش قائل حال، كساني       درعين
بودن شورا در مكانيزم        آور       اهللا نائيني با نقش الزام       اند. آيت  يكساني ارائه نداده

. شهيد )53: 1380(نائيني، هاي كالن نظام اسالمي نظر مساعد دارد   گيري       يمتصم
دادن قائل است        سيدمحمدباقر صدر ظاهراً براي شورا در حكومت نقش مشروعيت

نظر نبوده، جمع بين هر   خصوص بي       . عالمه طباطبايي نيز در اين)23: 1421(شهيدصدر، 
 .)192: 1396(عالمه طباطبايي، تابد   دو را برمي

 نويسد:     رابطه مي     اهللا مكارم در اين  آيت
تر بر تأسيس يك حكومت قيام كنند و هر        اگر دو نفر يا بيش«

يك از آنان هم داراي ياران و پيروان جداگانه باشند، سپس اينان بر 
ومت اي كه اين حك  گونه       يك واليت شورايي توافق ورزند، به
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ي   هحساب نيايد، بلكه براي هم       وجهي از آنِ يك نفر ايشان به       هيچ       به
ها باشد، بعيد نيست بگوييم اين شكل حكومت بالمانع است؛ زيرا        آن

» امور تأكيد فرموده استي   هشارع مقدس بر شورا و مشورت در هم
 .)565: 1422(مكارم، 

نقلي، ي   هعقال و استيناس از ادلي   هدليل حكم عقل، سير       به«اند:   برخي گفته
زاده،   (قاضي» رهبري بايد از نظر اكثريت موجود در شوراي تخصصي پيروي كند

اعتنايي رهبري به شورا يا        پرداز نيز در مواردي بي  . البته همين نظريه)146-49: 1376
 كند:       ميدليل اذعان        همين       داند؛ به  اكثريت آن را الزم مي

بودن و يا جزئي و        دليل فوري و فوتي       تنها مواردي كه به«
گيري سريع و فردي را دارد، از حكم   بودن، مصلحت تصميم       اهميت  كم

مستثناست؛ و  -تبعيت رهبري از اكثريت شوري  وجوب -فوق 
اجراي نظر اكثريت نيست، بلكه اصالً دار   ها عهده  تنها در آن       حاكم نه

 .)149(همان: » ملزم به مشورت هم نخواهد بود
خوبي دليل آن است كه اتفاقاً دليل عقلي بر چنين الزامي اقامه        اين استثنا به

بررسي شد، بايد گفت  -در افتا  -چه در شورا        شود؛ بلكه با توجه به آن  نمي
نبوده و با وجود دليل بر پيروي از اعلم، حكم به  مستقل در چنين حكمي "عقل"

چنين بناي عقال، كه تنها در صورت تأييد يا عدم منع   كند. هم  تبعيت از فرد مي
شارع قابليت استناد دارد، محل اشكال است؛ چرا كه سخت بتوان اثبات نمود حكم 

ثر بوده نهايي معصوم حتي در دوران حكومت، مؤثر از الزام ايشان تحت نظر اك
است. بلكه احاديثي وجود دارد كه صريح در عدم الزام پيامبر و تصميم شخصي 

. در جهان اسالم نيز هرگاه شورايي )428: 8(حرعاملي، ج  ايشان پس از مشورت است
قول ابن        تشكيل گرديد، براي تعيين فرد حاكم بود، نه تشكيل شوراي رهبري! به

شدت        ي در شوراي سقيفه نيز با شوراي رهبري بهقتيبه، طبري و ديگر مورخان حت
 .)400ق: 1425(االراكي، مخالفت گرديده است 

 قائالن به عدم الزام تبعيت از شوراي   ه. نظري2-3
در پيروي از اكثريت مورد مشورت نيز به  "ولي امر"معتقدين به عدم الزام 

را » اذا عزمت فتوكل علي اهللاف«ي   هگفته تمسك كرده و جمل       پيشي   ههمان آي
. در )38و  36(استادي: دانند   قرينه بر عدم لزوم تبعيت ولي از رأي شوري مي
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خصوص احاديث وارده در اثبات واليت فرد در حكومت را دليل بر عدم        اين
از امام  "بن شاذان  فضل"حجيت واليت شورايي دانسته و در صدر آن به روايت 

 كنند.  احتجاج مي )250-249: 1404و همو،  95: 1368ق، (شيخ صدو )ع(رضا
اهللا مؤمن كه نوعاً به روايات و داليل نقلي در بحث واليت فقيه تمسك        آيت

ايشان اگر ي   هعقيد       برده است. به   كند، از اين روايت براي بحث حاضر بهره  مي
شرايط واليت باشند، اثبات ي   هطور مساوي در يك زمان داراي هم       چند نفر به

باور است كه اگر        آنان بسيار مشكل است. وي بر ايني   هفعليت واليت براي هم
گاه به وحدت والي نيز پي        شرايط را براي يك نفر در نظر بگيريم، آني   ههم

 ؛)37: 2ق، ج1408(اهللا منتظري   . آيت)229-228: 3ق، ج1432(مؤمن قمي، خواهيم برد 
؛ )297(پيشين: اهللا مصباح يزدي   ؛ آيت)248-239ق : 1428(اهللا سيدكاظم حائري   آيت

و برخي  )457-456: 1370( اهللا شيخ جعفر سبحاني  ؛ آيت)194ق: 1396(عالمه طباطبايي 
زمينه نظر داده و هيچ الزامي را بر شخص رهبري در        ديگر از علما نيز در اين

 اند.       برنتابيدهتبعيت از شورا 

 گيري       نتيجه
هاي مختلف است.   داد بستر  اسالمي، بروني   هشدن رهبري جامع       شوراييي   هايد

شود، هرچند   تشريك در فتوا يا قضاوت ديده ميي   هچه از كالم فقها دربار       آن
شورايي اي براي طرح اين نظر بوده است، لكن صراحت بر واليت چنين   زمينه

شدن ابواب فقه        انديشي و تخصصي  نداشته؛ بلكه قرائن حاكي از تأكيد ايشان در هم
عالوه با وجود شرط اعلميت در مرجعيت نزد عموم فقها، عقل نيز حكم        است. به

 به الزام ترجيح رأي اكثريت نخواهد داد.
اسالم بر مشورت توان در تأكيد   هاي ديگر طرح حكومت شورايي را مي  ريشه

يافت. ورود آيات و روايات در ارشاد به مشورت، اگرچه تأييد ضرورت عقلي 
معني        كند، توصيه به مشورت به  چه را قطعي مي       در استشاره است، لكن آن

در نقل،  "شور"گيري شخص از ديگران در تصميم است؛ زيرا اجمال الفاظ   بهره
در  -ياتي كه صراحت در واليت فرد در حكومت دارند سو؛ و ورود روا       از يك

معني        از سوي ديگر، اين ايده را در اثبات حجيت شورا به -مقابل روايات مشورت 
داران        گذارد. بلكه در فرآيند استدالل، تمسك طرف  دليل مي  اكثريت مردد و بي

توان گفت   لحاظ فقهي مي       واليت شورايي بر سيره نيز معارضاتي از نقل دارد و به



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

58 

شوند، بر فرد داللت   داليلي كه منجر به اثبات واليت مجتهد در زمان غيبت مي
 دارند و اثبات آن بر جمع مشكل است.

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قرآن كريم

 البالغه.     نهج
). تحقيق: 1(ج تفسير القرآن العظيمالمعاني في        ق). روح1415آلوسي، سيدمحمود ( .1

 عطية، علي عبدالباري. بيروت: دارالكتب العلمية.
 ).2مجلس خبرگان رهبري (چ ي   ه). دبيرخان1385آشنايي با مجلس خبرگان رهبري ( .2
 جا: بنياد فرهنگي امام رضا(ع).       ). شورا در قرآن و حديث. بي1360( استادي، رضا .3
 ظريه الحكم في االسالم. قم: مجمع الفكر االسالمي.ق). ن1425( االراكي، محسن .4
ه ق). واليه االمر في عصر الغيبه. قم: مجمع الفكر 1428( الحسيني الحائري، سيدكاظم .5

 ).3(چ االسالمي
). بيروت: دار مكتبه 2(ج تا). شرايع االسالم في الفقه السالمي الجعفري       حلي محقق (بي .6

 الحياه.
 ).6لبنان: الدار االسالميه (چ  -م). اجوبةاالستفتاءات. بيروت2006ي (اي، سيدعل       خامنه .7
 جا: نشر قدر.       البالغه. بي       ). شورا در قرآن و نهج1362سبحاني، جعفر ( .8
 ). مباني حكومت اسالمي. ترجمه: داود الهامي. قم: نشر توحيد.1370( ــــــــــــ .9

الشوري و االستشاره. قاهره: دارالوفا للطباعه و ق). فقه 1413الشاوي، توفيق محمد ( .10
 ).2النشر(چ 

الحياء  ـ آل البيت(ع)مؤسسه قم:  .)8(ج  شيعهوسايل ق). 1414( حر عامليشيخ  .11
 .التراث

 ). شوري الفقها. بيروت: مؤسسه الفكر االسالمي.1417( شيرازي، مرتضي .12
 نا.       جا: بي       تا). كتاب الحقوق. بي       شيرازي، سيدمحمد حسيني (بي .13
 ).2ياد بعثت (چ). نظام امامت و رهبري. تهران: بن1361اهللا (       صافي، لطف .14
 ). االسالم يقود الحياه. قم: مركز االبحاث و الدراساه التخصصيه.1421صدر، محمدباقر ( .15
 ق). علل الشرائع. النجف االشرف: المكتبه الحدريه.1368جعفر (       صدوق، شيخ ابي .16
). التحقيق: حسين االعلمي. 2(ج ق). عيون اخبارالرضا(ع)1404( ــــــــــــــــــ .17

 جا: مؤسسة االعلمي للمطبوعات.       بي



 

 

59 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ودوم  بيستشماره 
  97پاييز 

 بررسي و نقد
 هاي بسترها و ريشه
 واليت شورايي

 )60تا  43(

 ). تهران: انتشارات دانشگاه13(ج نامه       ). لغت1373اكبر (پاييز        دهخدا، علي .18
 تهران.

 نا.       جا: بي       ): كتاب الوقف. بي3(ج الوثقي       جا). عروة       طباطبايي يزدي، محمد كاظم (بي .19
). قم: نشر 4(ج م). الميزان في تفسيرالقرآن1974ق ـ 1394طباطبايي، محمدحسين ( .20

 ). 3(چ اسماعيليان
كوشش: خسروشاهي. قم:        هاي اسالمي. به       ق). بررسي1396( ـــــــــــــــــــ .21

 دارالتبليغ اسالمي.
)، مرجعيت و روحانيت، تهران: 1341طباطبايي، محمدحسين؛ مطهري، مرتضي و... ( .22

 ول).شركت سهامي انتشار (چ ا
جا: انتشارات مكتب نشر الثقافه      البحرين. بي     ). مجمع1408فخرالدين طريحي ( .23

 االسالميه.
 .6مجله حكومت اسالمي، ش ». اعتبار رأي اكثريت). «1376زاده، كاظم (     قاضي .24
 ). وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.1368قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ( .25
 جا: انتشارات علميه اسالميه، بازار شيرازي.     ). بي1(ج اصول كافيتا).      كليني (بي .26
 تا). دبيرخانه مجلس خبرگان.       مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي (بي .27
 19روزنامه جمهوري اسالمي، ». اجتهاد در محاق). «1387مرتضوي، سيد ضياء ( .28

 .1387بهمن 
 (ره).       ، نشر موسسه امام خميني2. پرسشها و پاسخها، ججا)       مصباح يزدي، محمدتقي (بي .29
 خميني(ره) ). نگاهي گذرا به واليت فقيه. قم: مؤسسه امام1385( ــــــــــــــــــ .30

 ).11(چ 
). حقوق و سياست در قرآن. نگارش شهيد شهرآبي. قم: 1377( ــــــــــــــــــ .31

 خميني(ره).       مؤسسه امام
 تا). ده گفتار. قم: صدرا.       بيمطهري، مرتضي ( .32
 تا). پيرامون انقالب اسالمي. قم: نشر صدرا.       (بي ــــــــــــ .33
). قم: مدرسه امام 1(ج ق). بحوث فقهية هامة1422مكارم شيرازي، ناصر ( .34

 .(ع)اميرالمؤمنين
). حاكميت در اسالم. قم: دفتر نشر 1380موسوي خلخالي، سيدمحمد محمدي ( .35

 اسالمي.
 ). قم: مؤسسة نشر اسالمي.3ق). الواليه االلهيه االسالميه(ج1432ؤمن قمي، محمد (م .36
ق). دراسات في واليت الفقيه و فقه الدوله االسالميه. قم: 1408منتظري، حسينعلي ( .37

 المركز العالمي للدراسات االسالميه.
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). قم: 2(جق). دراسات في واليت الفقيه و فقه الدوله االسالميه1408( ــــــــــــــ .38
 المركز العالمي للدراسات االسالميه.

 ).2تا). حقوق اساسي جمهوري اسالمي(ج       هاشمي، سيدمحمد (بي .39
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 .8، شماره 1377سوم، شماره دوم، تابستان 
 جا: دارالفكر(ال ـ ت).     . بي)1تا). المعجم الوسيط (ج     المعجم الوسيط (بي .41
 العرب. بيروت: دار احيا التراث العربي.     تا). لسان     محمد بن مكرم (بي .42
كوشش: محمودزاده حسيني.        ). تنبيه االمه و تنزيه الملّه. به1380نائيني، محمدحسين ( .43

 تهران: اميركبير.
محمود القوچاني. تهران:  ). تحقيق:40(ج ). جواهر الكالم1362النجفي، محمدحسن ( .44

 ).3(چ دارالكتب االسالميه
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